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A Campanha Salarial 2016 
dos trabalhadores e 
trabalhadores de TI das 

empresas particulares foi encerra-
da no último dia 7, com a aprova-
ção pela categoria da proposta 
negociada entre a direção do 
SINDPD e o Seprope. Deflagrada 
em agosto do ano passado, a 
Campanha teve um início difícil, 
com o patronato acenando para 
corte de direitos e propondo um 
reajuste de 3%, se negando a repor 
sequer a inflação do período. 

Mas a estratégia utilizada pelo 
sindicato, associada à participa-
ção da categoria fizeram a dife-

rença! Considerando o lucro 
registrado pelo setor de TI em 
Pernambuco, fato que foi reco-
nhecido pela própria diretoria do 
Seprope em matéria concedida a 
um jornal local, o sindicato 
apostou na mobilização e defen-
deu a deflagração da greve. A 
paralisação, associada aos 
piquetes, atos e gestões junto ao 
patronato, renderam frutos e 
garantiram à categoria a reposição 
da inflação de 8,57%, além da 
manutenção e reajuste dos 
benefícios.

Durante todo esse período o 
Sindicato se manteve conectado 

com a categoria, repassando e 
atualizando as informações e 
elevando o clima da Campanha, o 
que resultou na deflagração da 
primeira greve das empresas 
particulares de TI no Estado. 

A  r e a l i z a ç ã o  d e  u m a  
Campanha mais madura, organi-
zada e participativa foi sem 
dúvida um elemento fundamental 
para que tais conquistas fossem 
garantidas. Os resultados alcança-
dos neste momento representaram 
uma vitória e um salto de qualida-
de na organização dos trabalhado-
res e trabalhadoras de TI das 
empresas particulares. 
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O.Brasil atravessa um momento 
extremamente adverso, com 
incertezas políticas que atacam 

nossa jovem e frágil democracia e uma 
crise econômica cuja origem não está no 
País e não é culpa da classe trabalhadora. 
O governo federal, articulado com o 
Congresso, parcela importante do 
Judiciário (incluindo o STF) e setores 
e c o n ô m i c o s  
n a c i o n a i s  e  
internacionais, 
vem impondo 
u m a  a g e n d a  
extremamente 
negativa para os 
interesses dos 
trabalhadores e 
trabalhadoras. 

As medidas 
adotadas pelo governo Temer são de 
retirada de direitos como a reforma 
trabalhista, reforma da previdência, entre 
outras. Medidas de um governo 
ilegítimo, cujo único compromisso é 
com seus interesses e do grande capital. 
Não é por coincidência que nas negocia-
ções de várias categorias os empresários 
exigem a retirada de direitos da conven-
ção ou do acordo coletivo. 

É sempre bom lembrar que na 
primeira contraproposta o Seprope 
(sindicato patronal de TI) exigiu a 
retirada de sete (07) cláusulas da nossa 

convenção, incluindo o auxílio lente e o 
auxílio funeral.

OUSADIA DA CATEGORIA

Foi nesta conjuntura adversa que 
realizamos nossa Campanha Salarial. 
Em um momento tão incerto, a única 
certeza do SINDPD/PE, era que sem 

l u t a r  n ã o  
conseguiría-
mos quebrar a 
determinação 
dos empresári-
os de TI em 
desrespei tar  
n o s s o s  
direitos.

A decisão 
d e  f a z e r  

greve foi algo novo para todos, 
sindicato e trabalhadores. Afinal, era 
a primeira greve dos trabalhadores e 
trabalhadoras das empresas particula-
res. A partir desse momento muitas 
verdades vieram à tona: a complexi-
dade de uma greve em mais de 300 
empresas e milhares de trabalhado-
res; um conjunto de empresários que 
pousavam de modernos e  que 
trataram o direito de fazer greve 
como caso de polícia e com agressões 
físicas e covardes; a importância da 
comunicação entre o sindicato e a 

base. Foi uma ousadia fazer esta 
greve, neste momento e desta forma!

UM CAMINHO A SEGUIR

Ainda temos muito o que aprender, 
sindicato e base. Não foi a paralisação 
dos nossos sonhos, com a maioria dos 
trabalhadores e trabalhadoras participan-
do das assembleias, fazendo greve e 
descobrindo que têm a força de parar o 
estado de Pernambuco, mas o resultado 
nos mostrou que estávamos certos. A 
partir daí avançamos a passos largos nas 
negociações e alcançamos nossos 
objetivos. Em uma conjuntura tão 
adversa, construímos um bom acordo!

Este é o caminho a seguir daqui para 
frente, pois em três meses vamos iniciar 
uma nova campanha salarial e o sindicato 
quer construir um compromisso com 
vocês: não podemos esperar seis meses 
para nos mobilizarmos. O mês de 
setembro de 2017 é o prazo que devemos 
nos dar para iniciarmos fortes mobiliza-
ções e greves, caso não tenhamos 
conseguido um acordo decente com os 
empresários. Além do mais, temos 
também que lutar, junto com outras 
categorias, contra as medidas do atual 
governo federal que ataca nossos 
direitos. Precisamos sair desse momento, 
não esquecendo: “SÓ A LUTA NOS 
GARANTE”.
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Concluída a Campanha Salarial 
2016/2017 das empresas particulares de 
TI, com resultados econômicos e 
políticos positivos, fica evidente a 
importância da organização dos 
trabalhadores e trabalhadoras em torno 
do seu sindicato, para que isso aconteça. 
Um sindicato forte e organizado 
representa um instrumento fundamental 
para o encaminhamento das lutas, sejam 
elas específicas ou mais gerais, que 
envolvam também trabalhadores de 
outros setores da sociedade.

E como fortalecer o sindicato? Uma 
premissa para que isso aconteça é a 
garantia da participação efetiva da 
categoria nas mobilizações, mas também 
é essencial estruturar a entidade e 
financiá-la, para que ações no campo 
jurídico, político e econômico sejam 
garantidas. Para tal, existem três cami-
nhos usados pelas entidades sindicais: o 

Fortalecer o sindicato: uma necessidade coletiva
imposto sindical (que representa um dia de 
trabalho descontado compulsoriamente 
do salário do empregado no mês de 
março), a contribuição social, decidida na 
assembleia de aprovação da convenção 
coletiva e a sindicalização voluntária dos 
trabalhadores e trabalhadoras ao sindicato. 
Estes instrumentos garantem a manuten-
ção do sindicato e suas lutas, permitindo 
que campanhas como a deste ano, possam 
acontecer. São despesas eventuais, como 
carro de som, alimentação, material 
gráfico, transporte, entre outros. Mas 
também despesas fixas, como manutenção 
da sede, assessorias, quadro de pessoal e 
toda a estrutura necessária para que o 
sindicato esteja pronto a atender a 
categoria.

O desconto da contribuição assistenci-
al é obrigatório, mas o sindicato tem como 
premissa, o direito à oposição ao desconto 
a ser exercido junto a entidade e informado 

às empresas. Mas lembramos que a 
contribuição sindical é um instrumento de 
fortalecimento das nossas lutas, especial-
mente neste momento em que conquistas 
históricas estão sendo ameaçadas, 
gerando um retrocesso jamais visto na 
história recente do país. Em breve, a 
direção do SINDPD estará lançando uma 
ampla campanha de sindicalização, a fim 
de fomentar essa discussão junto à base e 
buscar o crescimento do número de 
filiados. Mas se quiser, você pode fazer 
isso desde já!

A sindicalização e a contribuição 
sindical são instrumentos voluntários 
que fortalecem a entidade e contribuem 
para o custeio de nossas lutas, vincula-
dos diretamente às ações sindicais. Sem 
recursos, não teremos como enfrentar o 
quadro adverso que enfrenta a classe 
trabalhadora. Pense nisso e fortaleça seu 
sindicato!!!

Os principais moment
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Os principais momentos da Campanha

1 Com a greve deflagrada, no dia 23 de janeiro 
a direção do SINDPD/PE deu início aos 
piquetes em frente às empresas, a fim de 

garantir a paralisação. Foi um dia tenso, com muita 
pressão exercida contra os trabalhadores pelos 
patrões. Nesse dia, trabalhadoras que participavam 
do piquete foram agredidas em frente à Softex e à 
Pitangui, atitude totalmente repudiada pela direção 
do Sindicato e denunciada à Comissão de 
Mulheres Trabalhadoras da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT).

As paralisações alteraram o cenário do Bairro 
do Recife e mostraram à sociedade que o Porto 
Digital também é passível de greve, caso não haja 
respeito das suas empresas aos direitos dos 
trabalhadores. O ineditismo chamou a atenção da 
mídia e a paralisação foi notícia em jornais, TVs, 
blogs e rádios de Pernambuco.

Durante vários dias, trabalhadores e trabalhadoras de TI de empresas particulares acompanharam 
o desenrolar da Campanha Salarial 2016, que trouxe avanços significativos graças à resistência da 

categoria, associada a ações de mobilização encaminhadas pelo SINDPD/PE. 
Nesta página, em imagens e textos, um pouco do que foram os dias de greve, piquetes, 

negociações e os principais momentos da Campanha. Acompanhe:

3 Como resultado das mobilizações, foi realizada no dia 
26 de janeiro, uma reunião de mediação entre o 
Sindicato, o Seprope e o Ministério Público do 

Trabalho (MPT). Ao mesmo tempo em que acontecia a 
mediação, foi realizado um Ato em frente ao sindicato 
patronal, no prédio 
da SOFTEX, com a 
apresentação de 
uma esquete teatral, 
como forma de 
buscar o avanço das 
negociações. A ação 
rendeu frutos, mas 
ainda não atendeu 
as demandas dos 
trabalhadores.

4 Em Assembleia realizada no dia 30 de janeiro, na Av. 
RioBranco, a categoria decidiu rejeitar a proposta 
apresentada pelo sindicato patronal durante a reunião 

com o MPT e aprovou a continuidade da greve.

5 Depois de uma semana de negociações com o patronato, 
na terça-feira, 7 de fevereiro, a direção do Sindicato 
realizou mais uma Assembleia com os trabalhadores de 

TI das empresas particulares. Neste momento foram detalhados 
todos os tópicos negociados entre as partes e se repassou à 
categoria a informação de que estavam garantidas a reposição das 
perdas salariais do período e o pagamento do retroativo. 
Reconhecendo que a campanha evoluiu e trouxe uma vitória 
importante, a categoria decidiu por ampla maioria aprovar os 
itens negociados e encerrar a Campanha Salarial 2016. 

2 Um dos principais momentos da Campanha Salarial 
das empresas particulares de TI foi o fechamento do 
acordo específico entre a direção do SINDPD e a 

Avanade. Os trabalhadores e trabalhadoras daquela empresa 
se mantiveram firmes e realizaram uma greve que garantiu o 
fechamento de um acordo histórico. Essa vitória foi uma 
motivação para os trabalhadores de outras empresas do Porto 
Digital, levando a categoria a continuar na luta pela reposição 
de 8,57% e dos benefícios.
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